Република Србија
Општина Мали Зворник
Ул . Краља Петра
Број:

I бр . 38

404-27/7

Дана: 02.04.2018.године
Мали Зворник

На основу члана 107. став 3. и члана 108 . став 1. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС", број
124/2012,14/2015,68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке бр.404-27/6 од 02.04 .2018.године Председник Општине
Мали Зворник доноси :
ОДЛУКУ
о додели уговора

Општина Мали Зворник као Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности бр.404-27 , Уговор о јавној
набавци Геодетских услуга додељује понуђачу "ТОП-ГЕО" д.о . о. Баштованска 96,11000 Београд у складу са усвојеном
понудом број

од 22.03.2018 . године

404-27/2-3

.
Образложење

Наручилац је дана О 1.03.2018.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број

27, за јавну

404-

набавку Геодетске услуге .

Решењем наручиоца број: 404-27/1 од 01.03 .2018. године образована је Комисија за јавну набавку услуга Геодетске услуге редни број ЈН 404-27 , која је припремила конкурсну документацију и објавила позив за достављање
понуда на Порталу јавних набавки (www.portal .ujn .gov.rs) и интернет страници наручиоца (www. malizvomik.rs/jnabavke),
дана 08 . 03.2018.године.

До истека рока за подношење понуда тј. до 22 . 03 .2018.године до

12 часова пристигло је пет понуда

Након спроведеног отварања понуда дана 22 . 03 .2018 . године у 12:30 часова и сачињавања записника број 404-27 /3
од 22.03.2018 . године Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом . У

извештају о стручној оцени понуда број 404-27/6 од 02 .04 . 2018 . године, комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1.

П ода ц и о јав н ој набавци:

Предмет јавне набавке су услуге бр.404-27

- Геодетске усл у ге

Назив и ознака из општег речника набавки:

-71250000 -

Архитектонске, техничке и геодетске усл у ге

Редни број јавне набавке

404-27

Предмет јавне набавке

Геодетске услуге

Редни број из Плана набавки

1.2.3

Подаци о апро п ријацији у буџету односно у

Средства за набавку су предвиђена буџетом

финансијском плану за плаћање

наручиоца на позицији

95,

економска класификација

функција

660,

424630-

специјализоване услуге-О 1-буџет.

Врста поступка јавне набавке из Плана набавки

Јавна набавка мале вредности

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

4.000.000,00 динара

1.

без ПДВ -а

О сн о вни подаци о понуђачима:

Укупан број поднетих понуда:

5

(пет)

Поступак отварања понуда вођен је дана 2 2 . 0 3. 2018 . rодине, са почетком у

12:30

часова у просторијама општине Мали

Зворник .
До истека рока за подношење понуда тј. до 22 . 03.2018 . године до

Број под којим је

12:00

часова пристигле су следе ћ е

понуде :

Назив понуђача

Датум пријема

Час

Заједничка понуда :Геодата ПП д.о.о. Војводе Мишића

21 .03.2018.

12:30

понуда заведена

404-27/2-1

219,Обреновац и Предузеће Геазона д. о.о. Карађорђева
!,Уб

404-27/2-2
404-27/2-3
404-27/2-4
1

ГЕОПУТ д . о . о. Томе Росандића бр.2, 11 ООО Београд
ТОП ГЕО д . о . о. Баштованска број

96, 11 ООО

Београд

Заједничка понуда: Геодетски биро ГАУС д . о . о.
Ул.Нова

I бр . ! 6,

Пиносава-Вождовац и Биро за

22.03 .2018.
22.03.2018.
22.03.2018.

10:45
10:47
11 :40

геодезију и пројектовање "ЗЕМЉОМЕР" ,Лозница
, Кнеза Милоша

404-27/2-5

6

,,АБА-ГЕОДЕТСКА КУЋА" д.о . о.

Михаила Булгакова

506,11160

22.03.2018.

11 :41

Миријево,Беоrрад

Неблаrовремених понуда :нема
2.Понуђачи су се у понудама изјаснили на следећи начин:

Заједничка понуда :Геодата ГП'Ј д.о.о. Војводе Мишића 219,Обреновац и Предузеће Геазона д. о . о. Карађорђева !,Уб

1.

, понуђена цена :

106.189,00 динара

без ПДВ-а

2.

ГЕО ПУТ д.о.о. Томе Росандића бр . 2, 11 ООО Београд понуђена цена:

3.

ТОП ГЕО д.о.о. Баштованска број

96,11000

702.420,00 динара без

ПДВ-а

Београд понуђена цена : 273,ООдинара без ПДВ-а

Поступак образложења због неуобичајено ниске цене:

Комисија је пре доношења извештаја о стручној оцени, а приликом вршења прегледања понуде ТОП ГЕО д.о.о.
Баштованска број

радова

VII/)

96, 11 ООО

Београд број

од 22.03.2018.rодине у делу у коме је дата спецификација предметних

404-27/2-3

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за ставке под редним бројем и то :

!.Снимање и катастарско топографских планова за пројектовање:

1.1 .
1.2.
1.3
1.5

Парцеле до

0,30

ха ..................................... =

Сваки наредни ар ................. ...................... =
Речна корита до

1,00 динара без

ПДВ-а

динара без ПДВ-а

1,00

1ООм .............................. .= 1,00 динара

без ПДВ-а

Снимање и израда подужних и попречних профила по метру дужном .............. ................................................ ...... =! ,ОО

динара без ПДВ-а

1.6

Израда попречних профила по метру дужном , по профилу до

дужних ............................. .. .............................. ......=

1,ОО динара без

50

метара

ПДВ-а

3.Деоба парцела по урбанистичком пројекту:

3.1.Парцела новог стања до

IО

ари ................ =

1,00

динара без ПДВ-а

3.2.за сваки наредни ар ........................ .......... .. =

1,00

динара без ПДВ-а

4.Деоба парцела (ван грађевинског земљишта):
4.1.Две парцеле новог стања ................... .. ..... =
4.2.Свака наредна парцела ............................

динара без ПДВ-а

1,00

= 1,00

динара без ПДВ-а

5.Уплањење објеката:

5.1.Објекат до 100м2 у основи ........................

= 1,00

5.2.Сваки наредни м2 ....................................... =

динара без ПДВ-а

1,00

динара без ПДВ-а

ари ........

= 1, ОО

динара без ПДВ-а

ари ...

=1,00

динара без ПДВ-а

6.Израда пројеката геодетског обележавања:

6. 1.Пројекат за једну

парцелу до

IО

6.2.Пројекат за једну парцелу преко

10

6.3.За сваку наредну парцелу у оквиру истог пројекта

до

1О ари .......................... ............................ = 1,ОО динара без ПДВ-а

6.4.За сваку наредну парцелу у оквиру истог пројекта за
Једну парцелу преко

1О ари ....................... =1,00 динара без ПДВ-а

7.Омеђавање парцела и линијских објеката:

7.1.Парцела до ЗО ари ....................................... =

1,00 динара без ПДВ-а

7.2.Сваки наредни ар ........................................ = 1,ОО динара без ПДВ-а

2

7.3.Линијски објекат до

100

м. Дужине ........ .. =

7.4 . Сваки наредни метар дужине ............ ........ =

1,00 динара без
1,00

ПДВ-а

динара без ПДВ-а

8.Снимање подземних инсталација:
8 . 1 . Све инсталације до

50

метара дужине .

= 1,00 динара без

8 . 2.Сваки наредни метар дужине .. ..............=

1,00

ПДВ-а

д инара без ПДВ-а

9.Снимање и израда елабората геодетских радова за озакоњење објеката

За објекте до

1ОО

м 2 бруто површине основе по објекту ...................................... ............=

За сваки наредни квадрат преко

100

м бруто површине основе по м
2

2

1,00

динара без ПДВ-а

• ••• •• ••• • •••••••• • • •• •••••• •• •• • •• ••• • ••• •••• • • • •

= 1,00

динара без ПДВ

а

цена је ниска у односу на цену других понуђача, што изазива су мњу код наручиоца да

,

понуђена цена

предметних

услуга је неуобичајено ниска, те је комисија упутила именованом понуђачу захтев дана 26.03.2018.године за образложење
понуде због неуобичајено ниске цене .
Дана

28.03 . 2018.rодине

ТОП

ГЕО

д . о .о .

Баштованска

број

96,11000

Београд

28 . 03.2018.rодине заведеног код општин с ке управ е општине М али Зворник број

доставило

404-27/5-2

је

образложење

од

од 28.03 . 2018.rодине у коме је

навео да остаје при датој цени у свој ој понуд и и сматра да је њихова понуда оз биљна и да ће радити по тим ценама које су
наведене у пон уди.

Такође дана 26.03 . 2018.rодине послат је Захтев за додатним објашњењима у складу са чланом 93.став
члана 79.став
што ће

1. Закона

о јавним набавкама понуђачу ТОП ГЕО д . о.о . Баштованска број

96,11000

1.

и

Београд и то на тај начин

Комисији доставити на увид орrин ал лиценце за д ипломиране геодетске инжењере са лиценцом првог реда и то

за :Мазалица Небојша дипломирани геодетски инжењ ер и

Милош Вујанац дипломирани геодетски инжењер и орrинал

лиценцу за рад геодетске организације ТОП ГЕО д. о.о . Београд.
Дана 28.03.2018.rодине ТОП ГЕО д .о . о. Баштованска број

96,11000

Београд доставио је на увид орrинал лиценце за

дипломиране геодетске инжењере са лиценцом првог реда и то з а : Мазалица Небојша дипломирани геодетски инжењер и

Милош

Вујанац

дипломирани

геодетски

28.03 . 2018 . године.Такође

инжењер

је

што

је

навео

констатовано
и

у

записнику

интернет

404-27/5-1

од

aдpecy:http: //

katastar. rgz. gov . rs/GeoOrgPuЬlic/GeoOrgPuЬlicView . aspx?organizacijaID= 577 на којој се може погледати да постоји лиценца
за рад геодетске организације ТОП ГЕО д . о.о . Баштованска број

96, 11 ООО

Београд што је комисија и проверила да иста

постоји .

Заједничка понуда:

4.

Геодетски биро ГА УС д . о.о . Ул . Нова

пројектовање "ЗЕМЉОМЕР" ,Лозница , Кнез а Милоша

бр . Јб , Пиносава-Вождовац и Биро за геодезију и

I

понуђена цена

6

298,00 динара

без ПДВ-а

Поступак образложења због неуобичајено ниске цене:

Комисија је пре доношења извештаја о стручној оцени , а при л иком вршења прегледања понуде Заједничка понуда:
ГЕОДЕТСКИ БИРО

Кнеза Милоша
радова

VIII)

ГАУС" д.о . о.Нова \број 16 , Пиносава-Бео rрад и Б и ро з а геодезију и пројектовање "ЗЕМЉОМЕР"

6,15300

Лозница

број

404-27/2-4

од 22. 03.2018.rод ине у делу у коме је дата спецификација предметних

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за ставке под редним бројем и то:

1.Снимање и катастарско топографских планова за пројектовање:

1.1.
1.2.
1.3
1.4.
1.5

Парцеле до

0,30

ха ............. ......... .. ............. =

1,00 д инара

без ПДВ-а

Сваки наредни ар .. ....... ...... .................... ... .= 1 , ООдинара без ПДВ-а

Речна корита до \ООм

\ , ОО динара без ПДВ-а

............ .. ................. =

Сваки наредни метар ....................... ................=

\ ,ОО

динара без ПДВ-а

Снимање и израда подужних и попречних профила по метру дужном ....... ..... .. ......................... ............................. =1,00

динара без ПДВ-а

1.6

Израда попречни х профила по метру дужном , по профил у до

дужних ........... .. ................ .......... ...... ........... .... ....... =

1,00 динара без

50

метара

ПДВ-а

3.Деоба парцела по урбанистичком пројекту:

3 . 1.Парцела новог стања до

1О

ари ....... .. .. ..... =

1,00

3.2 .за сваки наредни ар .................................... = \ ,ОО

динара без ПДВ-а

динара без ПДВ-а

3

4.Деоба парцела (ван грађевинског земљишта):
4.1.Две парцеле новог стања .............. ............ =

4.2.Свака наредна парцела ........ ....................

динара без ПДВ-а

1,00

= 1,00

динара без ПДВ-а

5.Уплањење објеката:

5.1.Објекат до 100м2 у основи ........................

динара без ПДВ-а

= 1,00

5.2.Сваки наредни м2 ......................... .............. =

1,00

динара без ПДВ-а

10 ари ... ..... =1,00

динара без ПДВ-а

6.Израда пројеката геодетског обележавања:

6.1.Пројекат за једну парцелу до

6.2.Пројекат за једну парцелу преко

1О

ари ...

ди нара без ПДВ-а

= 1,00

6.3.За сваку наредну парцелу у оквиру истог пројекта
до

10 ари ................. ................................ ..... = 1,00

динара без ПДВ-а

6.4.За сваку наредну парцелу у оквиру истог пројекта за
Једну парцелу преко

1О

ари .......................

=1,00

динара без ПДВ-а

7.Омеђавање парцела и линијских објеката:
7 . 1.Парцела до

ари ................ .. .... .... ....... ...... =

1,00

динара без ПДВ-а

7.2.Сваки наредни ар ........ .................. .. ............ =

1,00

динара без ПДВ-а

7.3.Линијски објекат до

1,00

30

100

м. Дужине .......... =

динара без ПДВ-а

8.Снимање подземних инсталација:

8. 1.Све

инсталације до

50

метара дужине.

= 1,00 динара

8.2.Сваки наредни метар дужине .... .... ........ =

1,00

без ПДВ-а

динара без ПДВ-а

9.Снимање и израда елабората геодетских радова за озакоњење објеката

За објекте до

100

м 2 бруто површине основе по објекту .............................. .... .. .............. =

За сваки наредни квадрат преко

100

м бруто површине основе по м
2

2

1,00

динара без ПДВ-а

•••• ••• •• •• •••••• •••••••••••••••••••••••• • •• ••••••

= 1,00

динара без ПДВ

а

,

цена је ниска у односу на цену других понуђача, што изазива сумњу код наручиоца да

понуђена цена

предметних

услуга је неуобичајено ниска, те је комисија упутила именованом понуђачу захтев дана 26.03 .2 018 . rодине за образложење
понуде због неуобичајено ниске цене .

Дана 27.03 .2018.rодине ГЕОДЕТСКИ БИРО
пројектовање "ЗЕМЉО МЕР" Кнеза Милоша

ГАУС" д.о.о . Нова

6, 15300

1

број

16,Пиносава-Беоrрад и Биро за геодезију и

Лозница доставило је образложење број

41 /18

од 27.03.2018.rодине

заведеног код општинске управе општине Мали Зворник број

404-27/4-1

од 27.03.2018.rодине у коме је навео да остаје

при датој цени у својој понуди наводећи довољно аргумената

и сматра да је њихова понуда озбиљна и да ће радити по

тим ценама које су наведене у понуди.

5.

,,АБА-ГЕОДЕТСКА КУЋА" д.о.о. Михаила Булгакова

506,11160

Миријево,Беоrрад понуђена цена :

923,00

динара без

ПДВ-а

3.Назив, односно име понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање и понуђена цена: нема

4.Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене ,детаљно образложење ,начин на који је утврђена цена: Нема
одбијених понуда због неуобичајено ниске цене
5.Понуђене цене код прихватљивих понуда

:

Након прегледа достављених образаца, доказа и осталих делова понуде нема недостата ка у понудама.

4

1.

Заједничка понуда :Геодата ПП д.о.о. Војводе Мишића 219,Обреновац и Предузеће Геазона д.о.о. Карађорђева 1,Уб

,понуђена цена:

106.189,00 динара без ПДВ-а
2. ГЕО ПУТ д.о . о. Томе Росандића бр . 2 , 1 1ООО Београд понуђена цена: 702.420,00 динара без ПДВ-а
3. ТОП ГЕО д.о.о. Баштованска број 96,11000 Београд понуђена цена: 273,ООдинара без ПДВ-а
4. Заједничка понуда: Геодетски биро ГАУС д.о.о. Ул.Нова I бр.16, Пиносава-Вождовац и Биро за геодезију и
пројектовање "ЗЕМЉОМЕР" ,Лозница ,Кнеза Милоша 6 понуђена цена 298,00 динара без ПДВ-а
5. ,,АБА-ГЕОДЕТСКА КУЋА" д.о.о. Михаила Булгакова 506, 11160 Миријево,Београд понуђена цена : 923,00 динара без

ПДВ-а
6.Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена:

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена је следећа :
НАЗИВ ПОНУЂА ЧА

]

ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ-а)

ТОП ГЕО д.о.о. Баштованска број

96, 11ООО

Београд

273,00

динара

298,00

динара

923 ,00

динара

Заједничка понуда: Геодетски биро ГАУС

2

д.о . о. Ул.Нова

I бр. 16,

Пиносава-Вождовац и

Биро за геодезију и пројектовање
"ЗЕМЉОМЕР" ,Лозница ,Кнеза Милоша
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"АБА-ГЕОДЕТСКА КУЋА" д.о.о. Михаила

3

Булгакова

4

506, 11160 Миријево , Београд

Заједничка понуда : Геодата ПГЈ д.о.о. Војводе
Мишића 219,Обреновац и Предузеће Геазона

д . о.о. Карађорђева

106.189,00

1,Уб

702.420,00 динара

ГЕОПУТ д.о.о. Томе Росандића бр.2, 1 1ООО

5

динара

Београд

Комисија је дана 02.04 .2018.године на сајту Агенције за привредне регистре утврдила да ТОП ГЕО д.о.о. Баштованска
број

96,1 1000

Београдје уписан у регистар понуђача у Агенцији за привредне регистре и даје активан.

Наручилац не захтева достављање на увид доказа из члана

75.

Закона о јавним набавкама.

7.Вазив односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија, после стручне оцене понуда, за јавну набавку Геодетске услуге констатује да је најповољнија понуда
96, 11 ООО Београд по понуђеној цени од 273,00 динара без ПДВ-а ,односно

понуђача ТОП ГЕО д.о.о. Баштованска број

327,60 динара са ПДВ-ом

и предлаже наручиоцу његов избор

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде за јавну
набавку геодетске услуге, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора понуђачу ТОП ГЕО
д.о.о. Баштованска број

96,11000 Београд

а у складу са усвојеном понудом број

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а:

Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом:

404-27/2-3

од 22.03.2018.године.

4.000.000,00 динара без ПДВ-а
4.800.000,00 динара са ПДВ-ом

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији, а који се предаје
наручиоцу у року од
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дана од дана објаве

исте на Порталу јавних набавки. Примерак захтева за заштиту права

подносилац истовремено доставља Републичкој комисији Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, у пољу "позив

на број" уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: Такса за ЗПП
са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). Поступак заштите права понуђача регулисан
је одредбама чл.

138. - 167. Закона.
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Достављање: Наручилац је дужан

да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет

страници у року од три дана од дана доношења .

Обрадили: Гордана Васи~
и
Зоран Бркић
Драгана Маркови
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